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Voorwoord  

 

Beste leden, 

 
Het is nu meer dan 32 graden en ben ik een voorwoord aan het schrijven 
voor de KBO.  
 
Vruuger zeien ze, “Wai ist toch heet” 
 
Nu is het een hittegolf zo komen wij van de ene in de andere golf. 
 
Voor veel van onze leden valt dit allemaal niet mee. Eerst binnen 
blijven voor het ene en dan niet naar buiten kunnen voor het andere. 
Maar ja zoals jullie allen weten zal dat niet veranderen het zal altijd wel 
wat blijven en zolang wij dat nog kunnen zeggen zijn we er nog. 
 
Ondanks het warme weer was het toch weer gezellig druk in de Turfberg, 
het was de eerste keer in Coronatijd dat we weer bij elkaar zijn gekomen.  
Er werd goed rekening gehouden met de geldende voorschriften van het RIVM. 
Trek de stoute schoenen aan en kom ook eens kijkje nemen, al onze leden zijn 
van harte welkom op dinsdagmiddag. Tot ziens in De Turfberg. 
 

Peter Plompen 

Voorzitter 

 

 

HIEP HOERA JARIG:     

Onze felicitaties gaan uit naar: 

mevr. van der Palen - de Rooy   

zij wordt op 19 september 90 jaar  

 

Verder worden op; 

2 september:  dhr. N. Gootjes, 

9 september:  mevr. H. Hertogs - Derks 

11 september:  mevr. E. Gruythuyzen - Baeten     

allen 95 Jaar van harte gefeliciteerd. 

 

 

AFDELING VALKENSWAARD 
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 Al weer enkele maanden kunnen wij genieten van mooie gedichten geschreven 

door Maritha. Graag wil zij zich even voorstellen, zodat wij ook weten wie zij is en 

aansluitend weer een gedicht. Wij hebben als bestuur besloten om voorlopig iedere 

maand een gedicht van haar te plaatsen. 

Wie ben ik?? 

Maritha dus, geboren in 1968 in het St. Jozef ziekenhuis in Eindhoven maar verder 

met wortels in Valkenswaard en takken en bladeren in Eindhoven en nu al geruime 

tijd in 's-Hertogenbosch. 

Na mijn Atheneum aan het Hertog Jan college, rondde ik, met hulp van vele  

dierbare mensen, een HBO opleiding Maatschappelijk Werk af.  

Hoe bijzonder was het dat mijn moeder al mijn studieboeken voorlas, dat mijn 

broers en vader hielpen bij het vormgeven van mijn scriptie en dat mijn  

klassendocent Anneke Kock me jarenlang onder haar vleugels nam! 

Na wat omzwervingen ben ik nu al bijna 20 jaar trainer in computer aanpassingen 

voor visueel gehandicapten. Een geweldig beroep waarin ik het verschil kan maken 

door mensen te leren werken met vergroting of spraak ondersteuning op de  

computer. Heel belangrijk vind ik daarbij, dat ik naast mijn opleiding ook mijn  

eigen ervaringen als blinde kan omzetten in motivatie en ondersteuning voor  

anderen die slechter zijn gaan zien. 

Altijd alert zijn... 

  

Deze blinde gup  
viel vanmorgen uit de trein 

Ze was even vergeten 
dat er soms twee treden zijn. 

  

Gelukkig niets gebroken 
en alles zat er nog steeds aan, 

dus kon ze van de schrik bekomen 
toch al snel weer verder gaan. 

  

Vandaag had ze dus mazzel 
en ging het allemaal net goed... 

maar toch is weer gebleken 
voor blinden is alert zijn echt een móét. 

 
Lieve groet, 

Maritha 
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WIST U DAT ………………… 

 

• u zich nog steeds kunt aanmelden voor ons eigen KBO-orkest: 

   Gerard Veurman tel. 20 17 648) 

   De orkestleden maken op informele manier muziek, hebben er plezier in,  

 vermaken zich zelf en anderen en vinden het fijn bij KBO-activiteiten op te 
 treden. 

 

• uw adreswijzigingen, overlijden, nieuwe leden, verhuizing en opzegging  

 Lidmaatschap, dient te melden bij ledenadministratie:  

 Ine Willems Carolusdreef 99 tel. 06 – 13 17 50 38  

 E- mail: kbovalkenswaardledenad@gmail.com. 

 Bij opzegging ook ledenpasje inleveren, anders kan er niet uitgeschreven  

 worden. 
 
• jubilea en ziekendienst te melden bij de ledenzorg: Walter Mertens  

 tel. 040 – 20 25 132 E-mail: kbovalkenswaardledenzorg4@gmail.com 
 

• als u behoefte heeft aan een persoonlijk gesprek u dan kunt bellen met onze  

 ouderenadviseur Walter Mertens  tel.  040-20 25 132 

 

• onze cliëntondersteuner Jos Musters voor u klaar staat, u kunt contact  

 opnemen via tel. 040 – 20 41 401 

 

• u voor administratieve ondersteuning terecht kunt bij Peter Plompen,  

 tel. 06-37 35 24 01 

 

• Kijk ook eens op onze website: www.kbo-valkenswaard.nl.  

 Hier vindt u alle informatie, het laatste nieuws, een fotogalerij van onze  

 activiteiten of eventuele afwijkingen in de activiteiten.  

 

• op de website www.VoordeligValkenswaard.nl vindt u voordelige uitstapjes. 

 

• Voor extra kortingen via KBO-Brabant kunt U terecht op de website:  

 www.kbo-brabant.nl 

 

• er tijdens onze activiteiten foto's gemaakt worden? Hebt U bezwaar dan graag  

 doorgeven tijdens de inschrijvingen. 

 
 

Mededelingen: 

Het KBO Kring bestuur heeft met de besturen van uw  
afdelingen besproken of de KBO Kring ledendag op  
29-10-2020 en de KBO Kring Kerstreis op 2-12-2020 door zouden moeten gaan. 

Gezien de onzekere situatie rondom Covid-19 hebben wij helaas moeten besluiten 
beide activiteiten te moeten afzeggen. 

Wij hopen dat binnenkort de afdelingsactiviteiten weer opgestart kunnen worden 
zodat u elkaar weer kunt ontmoeten en actief bezig kunt zijn. 

Het KBO Kringbestuur wenst u een goede gezondheid. Pas goed op u zelf en uw 
naasten. 

mailto:kbovalkenswaardledenzorg4@gmail.com
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 Opstarten van activiteiten. 

Na het voorzichtig opstarten van het KBO orkest, de wandelaars en onze  

inloopmiddag, heeft het bestuur besloten om ook het kienen weer op te starten. 

Zoals u weet was het kienen gehuisvest bij Kempenhof, (zoals vele activiteiten) 
maar omdat alle afdelingen van Valkenhof tot 1 januari 2021 dicht blijven zijn we 
op zoek gegaan voor een alternatief. 

Na overleg met zaal Lugano hebben wij overeenstemming kunnen krijgen 
om op Dinsdag 8 september weer te gaan kienen. De andere data dit jaar zijn: 

13 okt, 10 nov en 8 dec. 

Wij nodigen dan U hierbij ook uit om naar zaal Lugano, leenderweg 42 
te komen. Voor mensen die met een rolstoel of scootmobiel willen komen 
kan ook, maar dan moet u gebruik maken van de ingang aan de achterzijde. 
Wij zien u graag vanaf 13.45 uur aanvang kienen 14.00 uur. 
Aan de ingang staat desinfecteermiddel en de stoelen staan op 1½ mtr. afstand. 

Bewaar afstand en houdt u aan de regels van het RIVM.  

 

Bericht van KBO Brabant 

Maak het ze niet te makkelijk!  

Kent u deze slogan van TV? Deze is van de Rijksoverheid. Om iedereen regelmatig 
te informeren over criminele praktijken, want een gewaarschuwd mens telt voor 
twee. 
 
In september start het Ministerie van Justitie en Veiligheid een campagne,  

genaamd Senioren en Veiligheid. KBO-Brabant werkt samen met het ministerie, 
om ervoor te zorgen dat u zoveel mogelijk bent geïnformeerd over dit onderwerp.   
 
Hoewel ouderen in algemene zin niet per sé vaker slachtoffer worden van strafbare 
feiten, is ieder slachtoffer er een te veel. Slachtofferschap kan iedereen overkomen 
en dus ook elke oudere.  
 
De campagne besteedt aandacht aan concrete adviezen en tips die  

slachtofferschap zoveel mogelijk kunnen voorkomen. Wanneer iemand toch  

slachtoffer is geworden, is het van belang dat het bespreekbaar kan worden  

gemaakt en er aangifte van wordt gedaan bij de politie.  
 
Wat kunt u in de maand september verwachten 

In de Ons van september wordt minister Grapperhaus geïnterviewd; 

Elke week wordt een ander thema behandeld:  

Week 36 (1/9 t/m 7/9) :  Meekijken bij pinnen 

Week 37 (8/9 t/m 14/9) :  Babbeltrucs 

Week 38 (15/9 t/m 21/9) : Hulpvraagfraude (via WhatsApp). 

Week 39 (22/9 t/m 28/9) : Phishing 

Op de website van KBO-Brabant komt een pagina waar u alle informatie kunt  

 vinden. Er worden onder meer filmpjes en webinars gepresenteerd. Webinars 
zijn vergelijkbaar met tv-programma’s maar worden uitgezonden via internet. 
Onze directeur Wilma Schrover neemt deel aan het thema Hulpvraagfraude 
(week 38); 

Onder leiding van presentatrice Catherine Keyl worden de vier webinars gegeven, 
met deskundigen in een panel. Op de website van KBO-Brabant worden de links 
naar deze webinars geplaatst.  

Ook op de traditionele radio en TV zal naar alle waarschijnlijkheid aandacht worden 
besteed aan de onderwerpen; 
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Heeft u zelf iets onprettigs op dit gebied meegemaakt en wilt u erover praten?  

Onze vrijwilligers van Ons Veilig Thuis staan u graag te woord. Hiervoor kunt u een 
mail sturen naar beleidsmedewerker Edith Mostert (emostert@kbo-brabant.nl) met 
vermelding van uw telefoonnummer en dat u over dit onderwerp wilt praten, of  

bellen naar 073-64 44 066.  

U kunt uiteraard ook contact opnemen met een van onze bestuursleden. 

Bloemenbon 

Voor eenieder die nog geen gebruik heeft gemaakt van de bloemenbon, kan deze 
nog tot uiterlijk 1 september inleveren bij Detifleur. Na deze datum zijn ze niet 
meer geldig. 

 

Puzzel van de maand 

De oplossing van de vorige puzzel was SOCIALIST en de prijs is gewonnen door:  

Mevr. Maria Jansen 

 
Op dinsdag 15 september van 14:30 tot 15:00 uur kunt u uw oplossing inleveren 
waarna U kunt meedingen naar een leuk prijsje.  

Komt u hiervoor naar buurthuis de Turfberg, vd Clusenstraat 4. 

Uit de goede inzendingen wordt om 15:00 uur ter plaatse de winnaar getrokken.  

Succes, en veel plezier met het oplossen van deze puzzel. 

 

Het volgende Journaal en magazine ONS valt bij u in de bus in de week van  

28 september.  

mailto:emostert@kbo-brabant.nl

